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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE 

QUEIMADURAS ATENDIDAS EM UM HOSPITAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE 

SANTOS/SP: 

 Análise do período de 2009-2013 

 

1. RESUMO 

 

Objetivo: Traçar o perfil epidemiológico de crianças e jovens menores de 14 anos, 

internados por queimadura na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Santos 

(ISCMS), nos anos de 2009 a 2013; caracterizar quais são os principais fatores 

envolvidos neste tipo de lesão; avaliar por faixa etária quais os fatores envolvidos 

nestas lesões e compará-los; e avaliar qual a região corporal mais atingida. 

Métodos: Foram coletados os dados de 185 crianças e adolescentes internados 

com diagnóstico de queimadura, através de prontuários eletrônicos da Instituição. 

Verificou-se a idade, o gênero, o grau, o agente causal e fator causal da 

queimadura, além da região corporal atingida. Os pacientes foram separados em 

grupos, de acordo com sua faixa etária (0-4 anos, 5-9 anos e 10-14 anos) e assim foi 

realizada análise descritiva dos dados na população geral e em cada grupo, em 

seguida estatística analítica, comparando as variáveis entre os grupos. Resultados: 

A maioria dos casos ocorreu entre crianças de zero a quatro anos (62,7%), sendo o 

sexo masculino o mais acometido. O líquido aquecido foi o agente causal mais 

comum até os nove anos e, no grupo de 10-14 anos as substâncias inflamáveis 

foram as mais frequentes. Os acidentes domésticos foram os mais descritos na 

população estudada (76%), onde houve prevalência das queimaduras de 2º grau. Da 

região corporal, a mais atingida foi o tronco. Conclusão: As crianças até quatro 

anos foram as mais atingidas, principalmente as do sexo masculino. As queimaduras 

foram relacionadas a acidentes domésticos com líquido aquecido e, a região de 

tronco foi a mais atingida. 

Descritores: Queimaduras; crianças; adolescentes. 
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2. INTRODUÇÃO 

A queimadura se encontra entre os problemas mais graves e uma das 

principais causas de morte não intencionais em crianças, além de um dos grandes 

geradores de admissões hospitalares em crianças e adolescentes1.  

Dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras mostram que acontece no 

Brasil, a cada ano, um milhão de casos de queimaduras; destes, 200 mil são 

atendidos em serviços de emergência, enquanto 40 mil demandam hospitalização2,3.  

Nas crianças entre um a quatro anos, os agentes externos são as principais 

causas de morte no país. No total mais de cinco mil crianças morrem e 137 mil são 

hospitalizadas anualmente, sendo que em 2005 as queimaduras representaram 

10,8% das mortes por causas externas em menores de 15 anos4,5. 

Além da repercussão gerada ao paciente, a queimadura acarreta enormes 

gastos públicos. O custo do tratamento dos pacientes que sofreram queimaduras é 

um dos mais caros do sistema de saúde na atualidade6. Os gastos vão além 

daqueles referentes ao atendimento na fase aguda. Internações prolongadas e 

programas de reabilitação funcional, muitas vezes inacessíveis à vítima, oneram 

indubitavelmente o sistema de saúde7.  

A melhor medida contra essa afecção é a prevenção e o levantamento de 

dados epidemiológicos se mostra um instrumento importante neste sentido. Sendo 

assim, optamos pela elaboração do presente trabalho para melhor conhecer o perfil 

epidemiológico das crianças e adolescentes admitidos na Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia de Santos com diagnóstico de queimadura, a fim de caracterizar quais 

são os principais fatores que estão envolvidos nesse tipo de lesão e qual a região 

corporal mais atingida, para que se possam traçar meios de prevenção e assim 

poder evitar esse trauma em crianças. 

 

3. OBJETIVOS 

  

3.1 Objetivo principal 

 

Traçar o perfil epidemiológico de crianças e jovens menores de 14 anos, 

internados na ISCMS com queimadura, nos anos de 2009 a 2013. 
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3.2 Objetivos Específicos 

 

Caracterizar quais são os principais fatores envolvidos nesse tipo de lesão. 

Avaliar por faixa etária quais os fatores envolvidos nestas lesões e compará-los, 

Além de avaliar qual a região corporal mais atingida. 

4. METODOLOGIA 

4.1 Desenho do Estudo 

 

Trata-se de um estudo longitudinal retrospectivo realizado através de dados 

coletados de prontuários eletrônicos. 

 

4.2 Local e período de coleta 

 

A coleta de dados foi realizada na ISCMS, no período de dezembro de 2013 

a fevereiro de 2014.  

 

4.3 População estudada 

 

Todos os indivíduos menores de 14 anos atendidos com queimaduras na 

ISCMS dentre 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2013 e que se 

enquadraram dentro dos critérios de inclusão. 

 

4.3.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídas todas as crianças e adolescentes internados na ISCMS com 

diagnóstico de queimadura entre o período estabelecido anteriormente, com faixa 

etária de 0-14 anos, de ambos os gêneros.  

 

4.3.2 Critérios de exclusão 
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Foram excluídos aqueles que apresentaram prontuários incompletos que 

não possibilitaram coletar os dados necessários para esta pesquisa. 

 

4.4 Instrumentos da pesquisa 

 

Foi elaborado um instrumento de avaliação pelas pesquisadoras para traçar 

o perfil das crianças e jovens participantes da pesquisa, nele estavam contidos os 

dados sociodemográficos e os dados necessários para realização deste estudo. 

Dentro dos dados sociodemográficos utilizados para caracterização da 

amostra encontravam-se: o nome do participante, sua data de internação e de alta 

hospitalar, o número de seu prontuário gerado durante a internação, sua data de 

nascimento e seu gênero. 

 Os dados utilizados para pesquisa foram: a idade do participante na época 

da internação, o agente causal da queimadura, o fator causal da queimadura, a 

região corporal atingida e o grau de queimadura encontrado. 

Os agentes causais foram divididos em líquidos aquecidos (por exemplo, 

água ou café quente), superfícies aquecidas (como ferros ou vidros), fogo, 

eletricidade, substâncias inflamáveis (como álcool ou gasolina), substâncias 

químicas e outros. Os fatores foram classificados em acidentes domésticos, 

acidentes ocupacionais, fator não descrito e outros. A região corporal foi separada 

em face, cervical, tronco, membros superiores (braço e antebraço), mãos, membros 

inferiores (coxa e perna) e pés.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O primeiro passo da coleta foi realizar uma busca nos arquivos eletrônicos 

da Instituição, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2009 a 31 de 

dezembro de 2013, que possuíam CID (Classificação Internacional de Doenças) de 

queimadura. Após o levantamento, através do número de atendimento gerado 

durante a respectiva internação, os dados foram coletados dos arquivos eletrônicos 

da ISCMS.  
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5.1 Aspectos Éticos 

 

Este estudo foi previamente aprovado pelo comitê de ética e pesquisa (CEP) 

da ISCMS com protocolo nº37/13 e pelo CEP da Universidade Santa Cecília com 

protocolo nº486710/13 e CAAE nº 24300713.0.0000.5513.  

O estudo foi conduzido de acordo com as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos (466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde) e de acordo com a diretriz 12 das diretrizes éticas internacionais 

para pesquisas biomédicas envolvendo seres humanos (CIOMS/93). 

 
5.2 Análise Estatística 

 

Os dados coletados foram registrados em planilha no Programa Microsoft 

Excel para depois serem transferidos para o programa SPSS 16.0 onde foi realizada 

a análise estatística específica. 

Primeiramente foi feita uma análise geral de todos os pacientes, relatando 

qual gênero é mais atingido, qual o agente causal e fator causal mais comum, qual a 

região é mais comumente afetada e qual o grau mais encontrado em todos os 

pacientes. 

Em seguida, os pacientes analisados foram divididos em grupos que são 

separados segundo faixa etária. Dessa forma, foram estabelecidas três faixas 

etárias: 0-4 anos, 5-9 anos e 10-14 anos de idade. Foram analisados, em cada 

grupo, qual o gênero mais afetado, os fatores e agentes causais que acometem 

aquela faixa etária, qual região é a mais atingida e qual grau de queimadura mais 

comum por grupo. Posteriormente foi feita estatística analítica, comparando as 

variáveis descritas anteriormente entre os grupos.  

Os dados nominais foram expressos como frequência relativa e absoluta. Os 

dados numéricos foram expressos como média e desvio padrão e intervalo de 

confiança de 95%. 

As variáveis categóricas foram comparadas através do teste Qui-quadrado, 

uma vez que os dados mostraram uma distribuição não normal. O nível de 

significância considerado neste estudo será <0,05. 
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6. RESULTADOS 

 

Foram estudados 185 casos de internação por queimadura em crianças e 

adolescentes entre zero e 14 anos nos anos de 2009 a 2013. Dentre eles a maioria 

possuía entre 0-4 anos, 116 (62,7%), seguida da faixa etária de 10-14 anos 38 

(20,5%). A faixa entre 5-9 anos foi a menos atingida, totalizando 31 casos (16,8%). A 

média e desvio padrão da idade da população geral foram 4,42±4,37, do grupo de 1-

4 anos foi 1,35±1,03, do grupo de 5-9 anos foi 7,12±1,62 e do grupo de 10-14 anos 

foi 11,58±1,26.  

Com relação ao gênero, 110 (59,5%) eram do sexo masculino e 75 (40,5%) 

do sexo feminino. Em todos os grupos o sexo masculino foi o mais atingido, 

contando 64 casos (55,2%) contra 52 (44,8%) do sexo feminino no grupo de 0-4 

anos, 20 (64,5%) contra 11 (35,5%) no grupo de 5-9 anos e 26 casos (68,4%) contra 

12 (31,6%) no grupo de 10-14 anos. Não houve diferença significativa entre os 

grupos (p-valor 0,289), demonstrando que, independente da idade os meninos se 

mostram sempre mais acometidos em relação às meninas. 

Na população total o líquido aquecido foi o agente causal mais comum a ser 

relatado, correspondendo a 106 casos (57,3%), seguido de queimaduras por 

substâncias inflamáveis (álcool e gasolina) com 28 casos (15,1%), queimaduras 

elétricas 20 (10,8%) e queimaduras por superfícies aquecidas 16 (8,6%). As 

queimaduras por fogo foram encontradas em apenas 11 casos (5,9%). As 

queimaduras com menor ocorrência apresentaram apenas dois casos cada (1,1%), 

sendo estas as queimaduras por substâncias químicas, nas quais as encontradas 

ocorreram por soda caustica e explosão de um frasco de tinta e no grupo outras, as 

queimaduras encontradas ocorreram por exposição ao sol e por fogos de artifício. 

Os valores expressos na tabela 1 mostram que há diferença significativa 

entre os agentes causais por faixa etária, demonstrando que de acordo com a idade, 

o agente que mais causa lesões se modifica: 
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Tabela 1 – Principais agentes causais por idade 

 

Idade Grupo 

0-4 anos 

n=116 

Fi (Fr%) 

5-9 anos 

n=31 

Fi (Fr %) 

10-14 anos 

n=38 

Fi (Fr%) 

 

p-valor 

Líquido Aquecido 80 (69,0%) 15 (48,4%) 11 (28,9%)  

Fogo 2 (1,7%) 4 (12,9%) 5  (13,2%)  

 

< 0,001 

Eletricidade 15 (12,9%) 2 (6,5%) 3 (7,9%) 

Substância Inflamável 4 (3,4%) 7 (22,6%) 17 (44,7%) 

Superfície Aquecida 13 (11,2%) 2 (6,5%) 1 (2,6%) 

Substância Química 1 (0,9%) 1 (3,2%) 0 (0%) 

Outros 1 (0,9%) 0 (0%) 1 (2,6%) 

NOTA: p-valor referente ao teste Qui-Quadrado aplicado aos três grupos 

Legenda: Fi: frequência absoluta; Fr: frequência absoluta; %: porcentagem; n: amostra. 

 

Com relação aos fatores causais, o acidente doméstico foi o mais comum a 

ser encontrado com 142 casos (77%), seguido dos acidentes não descritos com 33 

casos (18%). Outros tipos de fatores se apresentaram em 10 casos (10%). 

O acidente doméstico foi o fator causal mais comum a ser encontrado nos 

grupos de 0-4 anos e 5-9 anos com 109 (94,0%) e 19 (61,3%) respectivamente. No 

grupo de 10-14 anos este ficou em segundo lugar com 14 casos relatados (36,8%), 

perdendo apenas para os casos no qual o fator que gerou a queimadura não foi 

descrito, que continha 19 casos (50,0%). As queimaduras não descritas foram 

encontradas em seis casos (5,2%) no grupo de 0-4 anos e em oito casos (25,8%) no 

grupo de 5-9 anos. As queimaduras por acidentes ocupacionais não foram 

encontradas durante este estudo. Com relação a esta variável, a comparação entre 

os grupos mostrou uma diferença significativa entre eles (p < 0,001), demonstrando 

que os fatores envolvidos na lesão variam com a idade.  

Quanto ao grau das queimaduras, a que mais afetou todos os grupos foram 

as queimaduras isoladas de 2º grau, representando o total de 130 casos (70,3%) 

durante este estudo. As queimaduras de 1º grau foram encontradas em apenas um 

caso na população estudada, totalizando 0,5% dos casos e as queimaduras de 3º 

grau apresentaram seis casos, representando 3,2% dos casos. As queimaduras 

associadas de 1º e 2º grau foram o segundo tipo mais observado durante a 
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pesquisa, com 33 casos (17,8%), as associadas de 2º e 3º grau se apresentaram em 

12 casos (6,5%). As queimaduras associadas de 1º e 3º grau foram relatadas em 

apenas um caso durante o estudo, contando 0,5% e as associadas de 1º, 2º e 3º 

grau apresentaram apenas dois casos, totalizando 1,1% das lesões. 

Como observado na tabela 2, não houve diferença significativa com relação 

ao grau de queimadura entre os grupos, mostrando-se a lesão mais encontrada a 

queimadura de segundo grau: 

 

Tabela 2 – Graus de queimadura encontrados em cada faixa etária 

 

Idade Grupo 

0-4 anos 

n=116 

Fi (Fr%) 

5-9 anos 

n=31 

Fi (Fr%) 

10-14 anos 

n=38 

Fi (Fr%) 

 

p-valor 

1º grau 1 (0,9%) 0 (0%) 0 (0%)  
 
 
 

0,695 

2º grau 80 (69%) 22 (71,0%) 28 (73,7%) 

3º grau 4 (3,4%) 0 (0%) 2 (5,3%) 

1º e 2º grau 22 (19,0%) 6 (19,4%) 5 (13,2%) 

2º e 3º grau 8 (6,9%) 2 (6,5%¨) 2 (5,3%) 

1º e 3º grau 0 (0%) 1 (3,2%) 0 (0%) 

1º, 2º e 3º grau 1 (0,9%) 0 (0%) 1 (2,6%) 

NOTA: p-valor referente ao teste Qui-Quadrado aplicado aos três grupos 

Legenda: Fi: frequência absoluta; Fr: frequência absoluta; %: porcentagem; n: amostra. 

 

A região corporal mais afetada durante este estudo foi o tronco com 104 

casos (56,2%), as queimaduras de membro superior e face também se mostraram 

frequentes com 83 casos (44,9%) e 78 casos (42,2%) respectivamente. As lesões 

encontradas na mão tiveram 59 casos (31,9%), as de pescoço 29 (15,7%) e as de 

membro inferior 44 casos (23,8%). As queimaduras no pé foram pouco observadas 

nesta pesquisa, com apenas seis casos, representando 3,2% do total. 

A tabela 3 mostra as regiões que foram afetadas acometidas pelas 

queimaduras, pode-se observar que não houve diferença significativa entre os 

grupos: 
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Tabela 3 – Regiões corporais afetadas por queimaduras 

 

Idade grupo 

0-4 anos 

n=116 

5-9 anos 

n=31 

10-14 anos 

n=38 

 

p-valor 

Fi (Fr%) Fi (Fr%) Fi (Fr%) 

Face 49 a (42,2%) 

67 b (57,8%) 

10 a (32,3%) 

21 b (67,7%)  

19 a (50,0%) 

19 b (50,0%) 

0,332 

Cervical 22 a (19,0%) 

94 b (81,0%) 

3 a (9,7%) 

28 b (90,3%)  

4 a (10,5%) 

34 b (89,5%) 

0,279 

Tronco 70 a (60,3%) 

46 b (39,7%) 

17 a (54,8%) 

14 b (45,2%)  

17 a (44,7%) 

21 b (55,3%)  

0,239 

Membros Superiores 

(Braço e antebraço) 

48 a (41,4%) 

68 b (58,6%) 

15 a (48,4%) 

16 b (51,6%) 

20 a (52,6%) 

18 b (47,4%) 

0,438 

Mãos 41 a (35,3%) 

75 b (64,7%) 

10 a (30,3%) 

21 b (67,7%) 

8 a (21,1%) 

30 b (78,9%)  

0,260 

Membros Inferiores 

(coxa e perna) 

24 a (20,7%) 

92 b (79,3%) 

8 a (25,8%) 

23 b (74,2%) 

12 a (31,6%) 

26 b (68,4%) 

0,376 

Pés 5 a (4,3%) 

111 b (95,7%) 

1 a (3,2%) 

30 b (96,8%) 

0 a (0,0%) 

38 b (100,0%) 

0,429 

NOTA: p-valor referente ao teste Qui-quadrado aplicado aos três grupos; (a) o valor refere-se ao número de crianças e jovens 

atingidos nesta região corporal; (b) o valor encontrado diz respeito à região corporal preservada durante a lesão 

Legenda: Fi: frequência absoluta; Fr: frequência absoluta; %: porcentagem; n: amostra. 

 

Na realização da pesquisa foi encontrado apenas um óbito, dentro do grupo 

de 5-9 anos, representando 3,2% dentro deste. A queimadura foi causada por fogo 

em um menino de nove anos durante brincadeira em uma fogueira com amigos e 

família. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados deste estudo revelaram que na ISCMS, dentre os grupos 

estudados, a faixa etária de 0 a 4 anos é a mais acometida, sendo o líquido 

aquecido o principal agente responsável pelas queimaduras. As regiões de tronco, 

membro superior e face foram as mais acometidas, predominando as queimaduras 

de 2º grau. 
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Comparando os grupos pode-se observar que os acidentes domésticos 

predominaram até os nove anos, dos 10 aos 14 anos o fator causal das 

queimaduras ainda é desconhecido. O líquido aquecido se mantém o mais comum 

dentre zero e nove anos, se modificando dos 10 aos 14, onde prevaleceram as 

lesões por substâncias inflamáveis. As queimaduras de 2º grau foram as mais 

frequentes em todos os grupos e a região superior do corpo (do abdome para cima) 

foi a mais afetada independente da faixa etária. 
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